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 قياس معارف الزراع بالتوصيات اإلرشادية لمحصول العنب الرومى األحمر بمحافظة المنيا

 عبدالحليم إسماعيل فتحي ومحمد عبدالسالم سالمان فوزي  محمد

 بأسيوط األزهر جامعة – الزراعة كلية – الريفى والمجتمع الزراعى اإلرشاد قسم
 
 العربي الملخص
 

البحث تطوير مقياس لقياس معارف الزراع بالتوصيات اإلرشادية الخاصة بإنتاج محصول العنب الرومى األحمر، ومن استهدف هذا 
 ثم قياس درجة معرفة المبحوثين بتلك التوصيات، وتحديد العالقة بين معرفتهم بتلك التوصيات وبين خصائصهم المستقلة.

جمع بنود المعرفة الزراعية الخاصة بمحصول العنب الرومى األحمر، وعرض ولقد تم بناء المقياس وفق خمس خطوات رئيسية هى: 
مؤشر الصعوبة،  :مؤشرات هى ةبنود المعرفة على الخبراء لتحكيمها واستبعاد البنود غير الصالحة، وتحليل بنود المقياس األولى باستخدام ثالث

، وحساب صالحية المقياس باستخدام معامل معامل ألفا كرونباخستخدام ومؤشر التمييز، ومعامل االتساق الداخلى، وحساب ثبات المقياس با
 االتساق الداخلى.

ولقد أسفر تطبيق الخطوات السابقة عن مقياس نهائى صالح لقياس معارف الزراع بالتوصيات اإلرشادية لمحصول العنب الرومى 
 .  0,01عند مستوى معنوية  0.984بنًدا بمعامل ثبات بلغ  53األحمر يتكون من 

ة المنيا، ولقد تم جمع البيانات ظمبحوثا بمركز سمالوط بمحاف 215هذا، ولقد تم تطبيق المقياس النهائى على عينة من الزراع بلغت 
بيرسون، بالمقابلة الشخصية، واستخدم لعرض ومعالجة البيانات الجداول، والتكرارات والنسب المئوية، والمتوسط الحسابى، ومعامل ارتباط 
لمستقلة ومعامل ارتباط "ألفا كرونباخ" لتحديد معامل ثبات المقياس، ومعامل ارتباط الرتب كندال وسبيرمان للتعرف على العالقة بين المتغيرات ا

 معرفتهم بالتوصيات اإلرشادية لمحصول العنب الرومى األحمر. بين للمبحوثين و 
معرفة المبحوثين بالتوصيات اإلرشادية لمحصول العنب الرومى األحمر، وخاصة وتشير نتائج البحث الميدانى إلى انخفاض درجة 

وية بين العمليات الزراعية الخاصة بالتسميد، وعالمات النضج، والعزيق، والمكافحة الزراعية والكيماوية، كما تشير النتائج إلى وجود عالقة معن
 لمدروسة.  معرفة المبحوثين بتلك التوصيات وبين خصائصهم المستقلة ا

 مقدمة البحث ومشكلته
، القومييعد القطاع الزراعى أحد أهم قطاعات االقتصاد 

لذلك تبذل الدولة جهوًدا متواصلة إلجراء االصالحات وصواًل للهدف 
وهو تحقيق التنمية الزراعية بشكل عام )زهران وآخرون،  الرئيسي
وُتعتبر محاصيل الفاكهة من أهم ركائز التنمية (، 711:  2017

الزراعية في مصر؛ نظرًا لما ُتمثله من أهمية اقتصادية كبرى للدخل 
عام بمحاصيل الفاكهة لغت المساحة المنزرعة القومي، حيث ب

تقريبا  %18,5مليون فدان بما يعادل  1,668,701م حوالي 2016
من إجمالي المساحة المنزرعة بمختلف المحاصيل األخرى والتي 

مليون فدان )الجهاز المركزي للتعبئة العامة  8,996,194بلغت 
حاصيل ويعد محصول العنب من أهم م(، 19: 2018واإلحصاء، 

وتعد محافظة المنيا أحد مراكز اإلنتاج الرئيسية الفاكهة في مصر، 
نظرًا لظروفها البيئية والمناخية  لمحصول العنب واالستراتيجية

المناسبة لزراعته، وقد بلغت إجمالي المساحة المثمرة به عام 
ألف فدان بما يعادل  24,653م في محافظة المنيا 2016
المساحة المثمرة به على مستوى  تقريبا من إجمالي 13,37%

، والجهاز المركزي 1367: 2013محمود وعرفات، الجمهورية )
يعتبر العنب الرومى (، كما 78:  2018للتعبئة العامة واالحصاء، 

األحمر من أهم أصناف العنب البذرية خاصة فى صعيد مصر 
)المنيا وأسيوط(، حيث يحتاج إلى موسم نضج طويل حار جاف 

  (.4: 2009ويتحمل النقل والتصدير )أبوزيد ، اً خر وينضج متأ
احتلت محافظة المنيا المركز الثاني من حيث المساحة و 

المثمرة وكمية اإلنتاج من محصول العنب على مستوى جمهورية 
احتلت على الرغم من ذلك قد أنها و م إال 2016مصر العربية عام 

المركز العاشر من حيث متوسط إنتاجية الفدان بعد أسيوط، 
وبني سويف، ، وسوهاج، ريةوالنوبا، والبحيرة، والقليوبية، وكفر الشيخ

والغربية، والشرقية؛ حيث بلغ متوسط إنتاجية الفدان بتلك 
،  11,229،  11,846،  11,975،  11,321المحافظات )

طن/ فدان(  8,804،  8,981،  9,193،  9,619،  9,764
بينما بلغ متوسط إنتاجية الفدان بمحافظة المنيا  على الترتيب،

لمركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، طن/ فدان )الجهاز ا 8,363
2018 :78.) 
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وتؤثر المعرفة بدرجة كبيرة على قدرة األفراد لتحقيق 
أهدافهم من خالل زيادة فعاليتهم، ورضاهم عن النتائج المتحققة 
واالطمئنان لها، باإلضافة إلى تنظيم فهم األشخاص لألهداف 
دراكها واالستجابة لالحتياجات  وزيادة قدرتهم على توقع األحداث وا 

مثل الجهاز (، ويُ Hunt,2003واألهداف والرغبات المتغيرة )
اإلرشادى أهم أدوات السياسة الزراعية التى تقوم بتحفيز التنمية 

ى، وتعد خدماته على درجة كبيرة من الزراعية واإلنتاج الزراع
عد األهمية لتطوير نظام المعرفة الزراعية فى المناطق الريفية، كما تُ 

فى  ن وخاصةً يتلك الخدمات المفتاح الرئيس التخاذ القرار للريفي
لتنمية  يالبلدان النامية، لذا يجب تصميم خدمات اإلرشاد الزراع

مع مصادر المعلومات  مهارات الزراع وتعليمهم التواصل بكفاءة
 Altalb and)ومنافذ التسويق وتحفيزهم الكتساب معرفة جديدة )

Filipek, 2016.   
 ي( المعرفة بأنها األشياء الت2016) Janaعرف ويُ 

نعرفها، وتحديًدا هى وصف الخبرات، والفهم، واإلدراك للبيئة أو 
 سياق المشكلة التى تحكم سلوك اإلنسان للوصول إلى االستجابة
المرغوبة، أو هى عبارة عن مزيج من التجارب السابقة، والقيم، 
والمعلومات التى تأتى فى السياق، ووجهات نظر الخبراء، التى 

يتم من خالله تقييم مدى استيعاب المعلومات الجديدة،  تقدم إطاراً 
( بأنها مجموعة من 7:  2002ويعرفها "جلبى وآخرون"  ) 

ت والمفاهيم واآلراء والحقائق واألحكام والتصورا والمعانيالمعتقدات 
الفكرية التى تتكون لدى اإلنسان من خالل محاوالته المتكررة لفهم 

( بأنها 14:  2011األشياء والظواهر المحيطة به ، وعرفها عطا )
 القدرة على إدراك وتذكر األشياء والمواقف واألفكار والمعلومات. 

( المعارف 1أنواع من المعارف هى : ) ةويوجد ثالث
من االتصال المباشر بالبيئة عن  التجريبية التى يتم الحصول عليها

( 2طريق اإلدراك الحسى، ومن ثم يتم معالجتها من خالل المخ، )
معرفة المهارات وهى عبارة عن معرفة كيفية التطبيق، وتعتمد على 
المعارف التجريبية ولكنها ذات إطار أكثر هيكلة ودقة وموجه نحو 

معينة بشكل  عين، ويتم الحصول عليها من خالل أداء مهمةعمل م
( المعارف المتعلقة وهى عبارة عن انعكاس لما نعرفه، 3متكرر، )

أو نعتقد أننا نعرفه، ويمكن التعبير عنها باللغة التى هى عبارة عن 
و قياس المعارف البد من أرموز أو كلمات أو غيرها. وعند تحديد 

الصريحة والمعرفة الضمنية، األولى وهى التى مراعاة المعرفة 
نتعلمها فى المدارس ومن خالل قراءة الكتب، أو مجرد االستماع 

المتحدثين فى المؤتمرات، أما الثانية فهى عبارة عن  ضإلى بع
وتعبر عن الحدس بشكل  الالوعيالخبرات الموجودة فى منطقة 

   (. Bolisani and Bratianu, 2018خاص )

ددت الطرق التى يمكن من خاللها قياس ولقد تع
يمكن تلخيصها على النحو التالى :  والتيلدى األفراد   المعارف

تمام الجمل الناقصة بكلمة أو مجموعة من  اإلجابات القصيرة، وا 
الكلمات، والمزاوجة بين قائمتين على شكل عمودين تحتوى القائمة 

والحصر لبعض  األولى على المقدمات والثانية على االستجابات،
ختيار من النقاط التى يجب توافرها فى الموضوع، والترتيب، واال

بدائل متعددة، واالختيار من بديلين، واختبار االستدعاء البسيط 
، 25-19: 2011، وعطا، 32-31: 2012)جهرمى، 

 (.14-12: 2009، يوعبدالنب
(، و 2014) .Skara, et alولقد ذكر كل من 

Reddy, et al. (2014) و ،Yadav, et al. (2013 أن قياس )
 المعرفة يستلزم السير فى الخطوات التالية :

جمع التوصيات من خالل األدبيات المختلفة المتعلقة  -1
 (.يبموضوع الدراسة )توصيات العنب فى البحث الحال

أخذ رأى المحكمين من الخبراء فى المجال الذى يتم قياس  -2
 المعارف فيه. 

 تحديد حجم العينة وتحليل البنود ويتم ذلك من خالل:  -3
تحديد مؤشر الصعوبة للبنود: ويعرف مؤشر الصعوبة بأنه  -أ

"نسبة المبحوثين الذين أدلوا بإجابات صحيحة عن البنود"، 
مؤشر لك المؤشر من خالل المعادلة التالية: ذويتم تحديد 

عدد المبحوثين الذين أجابوا إجابة صحيحة )=  الصعوبة
 .  100 ×( عدد المبحوثين ÷للبند 

تحديد مؤشر التمييز : ويتم حساب مؤشر التمييز لكل عبارة  -ب
من خالل ترتيب المبحوثين تنازليًا وفقًا لدرجات إجاباتهم على 

مبحوثين إلى ثالث مجموعات متساوية في العبارة، ثم تقسيم ال
عدد المبحوثين، المجموعة الطرفية العليا وهي التي تشتمل 
على أكبر عدد من المبحوثين ذوي اإلجابة الصحيحة على 
العبارة، والمجموعة الوسطية وهي التي تشتمل على عدد 
مبحوثين ذوي اإلجابة الصحيحة على العبارة أقل من 

عليا، والمجموعة الطرفية الدنيا وهي التي المجموعة الطرفية ال
تشتمل على عدد مبحوثين ذوي اإلجابة الصحيحة على 
العبارة أقل من المجموعة الوسطية، على أن يتم حساب 

مؤشر  : مؤشر التمييز للعبارة باستخدام المعادلة التالية:
عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة على العبارة في )=  التمييز

عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة على  –عليا المجموعة ال
إجمالي عدد المبحوثين في ÷ ( العبارة في المجموعة الدنيا

 .إحدى المجموعتين
: ويقصد به معامل ارتباط العبارة، االتساق الداخلي لكل عبارة -ج

 ويتم حسابه لكل عبارة من خالل المعادلة التالية:
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 حيث أن:

 bpir: .معامل االتساق الداخلي للعبارة 
tS: .االنحراف المعياري للمستوى المعرفي اإلجمالي 

:p .نسبة المبحوثين ذوي اإلجابة الصحيحة على العبارة 
:q .نسبة المبحوثين ذوي اإلجابة الصحيحة على العبارة 
متوسط المستوى المعرفي اإلجمالي المقابل للمبحوثين   : 

 العبارة.ذوي اإلجابة الصحيحة على 
متوسط المستوى المعرفي اإلجمالي المقابل للمبحوثين ذوي   :
  الصحيحة على العبارة. غير اإلجابة

وبتطبيق المؤشرات الثالثة السابقة على كل عبارة، يتم 
الحصول على مقياس مكون من عدد من العبارات، وهي العبارات 

، ولم ينخفض %80-30التي انحصر مؤشر صعوبتها بين 
وذات معامل ارتباط معنوي، وما عدا  0,20مؤشر تمييزها عن 

  ذلك يتم حذفها لعدم انطباق الشروط الثالثة مجتمعة عليها.
وبناًء على ما سبق يتضح أهمية محصول العنب 
الرومى األحمر كأحد المحاصيل الرئيسية فى صعيد مصر )المنيا 

من حيث  الثانيوأسيوط(، ولما كانت محافظة المنيا تحتل المركز 
المساحة المنزرعة من المحصول إال أنها جاءت فى مرتبة متأخرة 

ذلك إلى العديد من من حيث متوسط إنتاجية الفدان ، وربما يرجع 
العوامل منها عدم تطبيق الزراع بالمحافظة للتوصيات اإلرشادية 

لعدم معرفتهم بها، لذا رأى  ؛لمحصول العنب الرومى األحمر
الباحثان إجراء هذا البحث للوقوف على درجة معرفة الزراع 
بالتوصيات اإلرشادية لمحصول العنب الرومى األحمر، ومن ثم 

 ل األنشطة اإلرشادية المختلفة. اع من خالتنمية معارف الزر 
  أهداف البحث

البحث بصفة رئيسية قياس معارف الزراع  يستهدف
بالتوصيات اإلرشادية لمحصول العنب الرومى األحمر، ولقد تم 

  من خالل األهداف الفرعية التالية: الرئيسيتحقيق الهدف 
تطوير مقياس لقياس معارف المبحوثين من الزراع  -1

  يات اإلرشادية لمحصول العنب الرومى األحمر.بالتوص
قياس معرفة المبحوثين بالتوصيات اإلرشادية لمحصول  -2

  العنب الرومى األحمر باستخدام المقياس المقترح.
تحديد العالقة بين المستوى المعرفى للمبحوثين بتلك  -3

  .المدروسة متغيراتهم المستقلةبين التوصيات و 
 طريقة إجراء البحث

 على مرحلتين رئيستين الميدانيتم إجراء هذا البحث 
  هما:

معارف الزراع بالتوصيات قياس المرحلة األولى : بناء مقياس ل
اإلرشادية لمحصول العنب الرومى األحمر، ولقد تم السير فى 

  الخطوات التالية:
تحديد بنود المعرفة الزراعية من خالل جمع التوصيات  -1

الرومى األحمر من الكتب اإلرشادية لمحصول العنب 
والمراجع العلمية والنشرات اإلرشادية والفنية لوزارة الزراعة، 
ولقد أسفرت هذه الخطوة عن جمع اثنتين وثمانين توصية 

العنب الرومى  كرماتإرشادية لتسع عمليات زراعية تجرى ل
 الرأسي الشتوي األحمر لزيادة إنتاجية المحصول وهى: التقليم 

توصيات(، والتسميد  9الخدمة الشتوية )توصيات(، و  10)
توصيات(، والعزيق ) توصيتان(،  7) والري توصيات(،  8)

توصية(،  23توصيات( ، والمكافحة )  6والتقليم الصيفى )
توصيات(، وجمع وتعبئة المحصول  6وعالمات النضج )

 توصية(.  11)
اختيار بنود المعرفة الزراعية الصالحة للقياس من خالل  -2

تحكيم البنود االثنين والثمانون التى تم تحديدها من خالل 
عرضها على المحكمين، ولقد تم عرض بنود المقياس على 

من أساتذة الفاكهة ووقاية وأمراض  اً وعشرين خبير  ةسبع
فى  اً محكم 13محكمًا فى مجال الفاكهة و 14النبات بواقع 

د مجال وقاية وأمراض النبات لتحديد مدى مناسبة البنو 
بداء  أو  حذفهاسواء بتعديلها أو  الرأيالمحددة وصالحيتها وا 

إضافة بنود أخرى، ولقد تم حذف عشر توصيات بناًء على 
آراء المحكمين لتصبح عدد التوصيات المكونة للمقياس 

 ( توصية. 72اثنتين وسبعين )
تحليل بنود المعرفة الزراعية من خالل حساب مؤشر  -3

معامل االتساق الداخلى لكل بند الصعوبة، ومؤشر التمييز، و 
من بنود المقياس، ولقد تم حساب تلك المؤشرات على عينة 

 مطايأبجاج الحطب وبردنوها( بمركز  بقريتيمن الزراع )
 . بمحافظة المنيا بلغت ستين مبحوثاً 

على  النهائي( للمقياس Pretest) المبدئيإجراء االختبار  -4
عينة من الزراع بقرية عزبة القمادير مركز سمالوط بمحافظة 

 .مبحوثاً  21المنيا بلغ قوامها 
الخروج بمقياس نهائى لقياس معرفة الزراع بالتوصيات  -5

 اإلرشادية لمحصول العنب الرومى األحمر بمحافظة المنيا.
أما المرحلة الثانية فكانت قياس معرفة المبحوثين 
بالتوصيات اإلرشادية لمحصول العنب الرومى األحمر باستخدام 

 بقريتيالمقياس المقترح، وتم تطبيق المقياس على عينة من الزراع 
 215قلوصنا وسمالوط البلد بمركز سمالوط محافظة المنيا بلغت 

، ولقد تم جمع البيانات من المبحوثين عن طريق المقابلة مبحوثاً 
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م، ولقد 2019/  15/6إلى  /1/4الشخصية فى الفترة ما بين 
ثالثة وخمسون بنًدا معرفيًا لتسع عمليات  النهائيتضمن المقياس 

لمحصول العنب الرومى األحمر وهى :  زراعية يتم إجراؤها سنوياً 
 5، والخدمة الشتوية للكرمات )بنود( 5) الرأسي الشتوي التقليم 
بنود(، والعزيق )بند واجد(،  6) والري بنود(،  4التسميد )و بنود(، 

بند(  16ائية )يبنود(، والمكافحة الزراعية والكيم 4والتقليم الصيفى )
بنود(، وجمع وتعبئة المحصول  3، وعالمات نضج المحصول )

 بنود(. 9)
ة تلك البنود ولقد تم سؤال المبحوثين عن تقييمهم لصح

المعرفية من وجهة نظرهم، وأعطيت لكل مبحوث درجة واحدة عن 
اإلجابة الصحيحة، وصفر عن اإلجابة الخاطئة، وتم جمع درجات 
 ةاإلجابات الصحيحة لكل مبحوث فى كل عملية زراعية على حد

لتعبر عن درجة معرفة المبحوث للعملية الزراعية. وللوقوف على 
ن فى كل عملية زراعية تم حساب متوسط مستوى معرفة المبحوثي

الدرجات التى حصل عليها المبحوثين وقسمتها على عدد البنود 
المعرفية فى كل عملية زراعية، حتى يتم مساواة بنود المقياس 
ويمكن المقارنة بين الدرجات المتوسطة لكل عملية زراعية 

 100والعمليات الزراعية األخرى، ومن ثم تم ضرب الناتج فى 
لتسهيل عملية المقارنة وللوقوف على الدرجة اإلجمالية للمبحوثين 

تم جمع الدرجات التى حصل عليها المبحوث فى جميع العمليات 
 . اإلجماليالزراعية وتم قسمتها على عدد البنود 

واستخدم لعرض البيانات جداول التكرارات والنسب 
حليلها المئوية، واألشكال التوضيحية، واستخدم لمعالجتها وت

، ومعامل ارتباط بيرسون لحساب االتساق الحسابيالمتوسط 
الداخلى لبنود المقياس، ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ لحساب معامل 

، والحزمة   Excelثبات المقياس، ولقد تم استخدام برامج 
 (. SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية )

  البحث (خصائص المبحوثين المدروسة ) وصف عينة 
من  %65,6( إلى أن 1تشير البيانات الواردة بالجدول )

عام،  60إلى أقل من  40المبحوثين تراوحت أعمارهم ما بين 
من  %62,3متوسط، وكان  التعليميمنهم مؤهلهم  %44,3وكان 

منهم إلى أن عدد  %73,9أفراد، بينما أشار 7-4األسر تتكون من 
أفراد،  3-1تراوح ما بين  من يعمل بالزراعة من أفراد األسرة

من المبحوثين إلى أن حيازتهم ال تتعد الفدانين، لذا  %50,2وأشار
منهم يزرعون أقل من فدان بمحصول  %47,9فال غرابة أن يكون 

العنب الرومى األحمر، أما فيما يتعلق بإنتاج الفدان فأشار 
طن/ للفدان، بينما 10من المبحوثين أنها كانت أقل من  49,3%
 .هآالف جني 10% منهم أن عائد الفدان كان أقل من  57,2ر أشا

 (215المبحوثين وفقا لخصائصهم المدروسة ) ن=( : توزيع 1جدول)
 % العدد الخصائص % العدد الخصائص

 السن  
 سنة  40أقل من  -
  60أقل من  – 40من  -
 سنة فأكثر 60 -

 
44 
141 
30 

 
20,4 
65,6 
14,0 

 الحيازة 
 أقل من فدان  -
 فدان  2 -1 -
 أفدنة فأكثر 3 -

 
57 
108 
50 

 
26,5 
50,2 
23,3 

 التعليم  
  أمي -
 أقل من متوسط  -
 متوسط  -
 فوق متوسط  -
  جامعي -

 
45 
23 
95 
19 
33 

 
20,9 
10,7 
44,3 
8,8 

15,3 

 ة المزروعة بالعنب يالمساحة الزراع
 أقل من فدان  -
 فدان  1-2 -
 أفدنة فأكثر 3 -

 
103 
96 
16 

 
47,9 
44,7 
7,4 

 عدد أفراد األسرة 
 أفراد  3 -1 -
 أفراد  4-7 -
 أفراد فأكثر 8 -

 
31 
134 
50 

 
14,4 
62,3 
23,3 

 انتاج الفدان من العنب 
 طن  10أقل من  -
 طن  12إلى  10 -
 طن  12أكثر من  -

 
106 
81 
28 

 
49,3 
37,7 
13,0 

 أفراد األسرة العاملين بالزراعة  
 ال يوجد  -
- 1-3  
 أفراد 3أكثر من  -

 
6 

159 
50 

 
2,8 

73,9 
23,3 

 صافى الدخل  
 أالف جنية 10أقل من  -
 ألف 10-15 -
 ألف  15أكثر من  -

 
123 
49 
43 

 
57,2 
22,8 
20,0 

 المصدر: استمارات االستبيان. 
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 نتائج البحث ومناقشتها
معارف الزراع بالتوصيات اإلرشادية لقياس أواًل: بناء مقياس 

 لمحصول العنب بمحافظة المنيا.
 البنود التى تم استبعادها من قبل المحكمين  -أ

الخبراء و  المحكمين( إلى أن 2تشير النتائج الواردة بالجدول )
بنود  ةالفاكهة ووقاية وأمراض النبات قد استبعدوا عشر  مجاليفى 

معرفية من المقياس ، حيث بلغت نسبة الموافقة عليها أقل من 
كحد  %71,4، وتراوحت تلك النسبة ما بين المحكمينمن  75%

أقصى لكل من البندين المتعلقين بإزالة المحاليق النامية قرب 
كحد أدنى  %14,3العناقيد، وسهولة انفصال البذرة عن اللب، و

 طراح على ذراع واحد.  2فى البند المعرفى الخاص بتجنب ترك 

  وقاية وأمراض النبات.الفاكهة و  مجاليالخبراء فى و  المحكمين( : البنود المعرفية المستبعدة من المقياس األولى وفقا آلراء 2جدول )
 % البنـــــود المعرفــيـــــة

 ** الرأسي الشتوي التقليم  -1
  التاليعين قريبة من رأس الكرمة لكل دابرة ثمرية ) طراح ( لتحل محلها الموسم  2بطول  ةتجديديترك دابرة  -
 طراح على ذراع واحد  2تجنب ترك  -

 
28,6 
14,3 

 **  الخدمة الشتوية للكرمات المثمرة -2
  %52أو  %48للفدان سلفات بوتاسيوم  كجم/100إضافة  -
 عدم خلط سلفات النشادر مع سلفات البوتاسيوم  -

 
42,9 
42,9 

 **التقليم الصيفى  -3
 إزالة المحاليق النامية قرب العناقيد  -

 
71,4 

 *مكافحة اآلفات  -4
 على الخشب بعد التقليم مباشرة. %5الرش بالدرومكس بتركيز  -
 للتخلص من األوراق القديمة المصابة  %4رش اليوريا بتركيز  -
 تفتح العيون بعد ماء لتر  100جم/ 5بتركيز  AQ10 الحيوي الرش بالمركب  -

 
38,5 
61,5 
38,5 

 **عالمات النضج  -5
 سهولة انفصال الثمار عن حامل العنقود  -
 سهولة انفصال البذرة من اللب -

 
64,3 
71,4 

 وقاية وأمراض النباتخبير  13ن =  *خبير فاكهة   14ن =  **المصدر: استمارات تحكيم الخبراء.           
  المقياس بنود تحليل -ب

 خالل من المقياس بنود تحليل إلى( 2) الجدول يشير
 ومؤشر ،( p) الصعوبة مؤشر:  هى رئيسية مؤشرات ثالثة

 تطبيق وتم للمقياس، الداخلى االتساق ومعامل ،(DI) التمييز
 آنفاً  المذكورة المعادلة تطبيق خالل من بند لكل الصعوبة مؤشر
 :  التالى النحو على
(P) = 

 عدد المبحوثين الذين أجابوا إجابة صحيحة للبند
×100 

60 

 العينة تقسيم تم فقد التمييز بمؤشر يتعلق فيما أما
 الصحيحة، اإلجابات عدد على بناءً  مجموعات ست فى وترتيبها
 التمييز مؤشر:  التالى النحو على آنفا المذكورة المعادلة وتطبيق

(DI )بند لكل  = 

(DI )= 

 – (عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة على العبارة في المجموعة العليا)
 (عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة على العبارة في المجموعة الدنيا)

20 

 عشر تسعة استبعاد إلى بالجدول الواردة النتائج وأسفرت
 لمحصول اإلرشادية بالتوصيات المتعلقة المعرفة بنود من بنداً 

 مؤشر يتراوح لم التى المعرفية البنود وهى األحمر، الرومى العنب

 بها الخاص التمييز مؤشر وكان ، %80- 30 من بها الصعوبة
 ببنود المعرفة إجمالي وبين بينها االرتباط ومعامل ،0,2 من أقل

 .0,05و ،0,01 معنوية مستوى  عند معنوى  غير المقياس
 ثبات المقياس  -ج

لتحديد ثبات المقياس تم إجراء اختبار مبدئى 
(Pretest على عينة عشوائية من الزراع بلغت )وتم مبحوثاً  21 ،

، 0,984حساب معامل ألفا كرونباخ للمقياس واتضح أنه يساوى 
 ويدل ذلك على أن المقياس على درجة عالية من الثبات.

 النهائيوبناًء على تلك النتائج يمكن القول بأن المقياس 
الصالح لقياس معارف الزراع بالتوصيات اإلرشادية لمحصول 

ن بندًا معرفيًا، يوخمس ةالعنب الرومى األحمر يتكون من ثالث
 ويمكن استخدامه فى مواقف مختلفة.
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 ( . 60د المعرفة الزراعية لمحصول العنب الرومى ) ن=( : تحليل بنو 3جدول )
 P DI pbir S/R البنــــــــــود

  الرأسي الشتوي التقليم 
 . يتم التقليم الشتوي منتصف شهر يناير1
دابرة والقوية من  15 - 12دوابر ثمرية والمتوسطة من  8 - 6. ُيترك على الكرمة الضعيفة النمو من 2

 لُتعطي المحصول وتتوزع الدوابر المتروكة على الكرمة لتحافظ على شكلهادابرة  20 – 18
 عيون حسب قوة القصبة التي سُتقصر إلى دابرة 4 – 3. ُيترك على كل دابرة ثمرية من 3
 عين بخالف الدوابر االستبدالية 60 – 40. ُيترك على الكرمة من 4
رع عمر سنة ذو خشب ناضج نامي على الخشب . إذا استطال أحد األذرع عن الالزم يتم تقصير أي ف5

 عين لتحل محل هذا الذراع 2القديم إلى دابرة استبدالية بطول 
 . تكون الدوابر الثمرية االستبدالية من فرع عمر سنة ذو خشب ناضج نامي على خشب عمر سنتان6
 تجاه العين الطرفيةسم في إتجاه مخالف إل 2 – 1,5أعلى العين الطرفية بحوالي  التقليم . يكون قطع7
 . استخدام مقصات حادة للتقليم حتى يكون القطع ناعم الملمس8

 
61,7 
51,7 
 
90,0 
36,7 
83,3 
 
78,3 
75,0 
81,7 

 
0,4 
0,5 
 
0,05 
0,6 
0,15 
 
0,2 
0,5 
0,3 

 
0,282** 
0,380** 
 

0,079 
0,549** 
0,107 
 
0,373** 
0,533** 
0,498** 

 
S 
S 
 
R 
S 
R 
 
S 
S 
R 

 الخدمة الشتوية 
 . تتم الخدمة الشتوية بعد التقليم الشتوي مباشرة1
 / ف كل سنتان 3م 30 – 20/ ف سنويًا أو  3م 15 – 10. كمية السماد العضوي: إضافة من 2
 %15كجم/ ف سوبر فوسفات  200. كمية السماد الفوسفوري: إضافة 3
 %15األحادي . ُيخلط السماد العضوي مع سماد سوبر الفوسفات 4
كجم/ ف سلفات نشادر  100أو %33,5كجم/ ف نترات نشادر  75. كمية السماد اآلزوتي: إضافة 5

20,6% 
 كجم / ف كبريت زراعي 50. كمية الكبريت الزراعي: إضافة 6
سم بين صفوف الكرمات لتقليب األسمدة مع تجنب  10. إجراء العزقة الرئيسة بالعزاقات على عمق 7

 سم  60 – 50كرمات في دائرة نصف قطرها حوالي من العزيق حول ال

 
65,0 
65,0 
43,3 
23,3 
35,0 
 
61,7 
86,7 

 
0,7 
0,25 
0,55 
0,4 
0,35 
 
0,4 
0,05 
 

 
0,592** 
0,341** 
0,520** 
0,636** 
0,610** 
 
0,432** 
0,169 

 
S 
S 
S 
R 
S 
 
S 
R 
 

 تسميد الكرمات الكبيرة المثمرة
كجم /  230 – 200أو  %20,6كجم / ف سلفات نشادر  400 – 300. كمية سماد اآلزوت: إضافة 1

  %33,5ف نترات نشادر 
. ميعاد اإلضافة: ثلث الكمية من تفتح العيون حتى بداية التزهير، والنصف من العقد حتى بدء ليونة 2

 الحبات، والُسدس بعد جمع المحصول تماماً 
 %48كجم / ف سلفات بوتاسيوم  200 – 150وم: إضافة . كمية سماد البوتاسي3
من العقد حتى بدء ليونة  الثلثان. ميعاد اإلضافة: ثلث الكمية من تفتح العيون حتى بداية التزهير، و 4

 الحبات
 كجم / ف سلفات ماغنسيوم  50. كمية سماد الماغنسيوم: إضافة 5
 مارس وأبريل ومايو ويوليو وأغسطسكجم / فدان كل شهر خالل أشهر  10ميعاد اإلضافة:  .6
جم  300جم منجنيز +  100جم زنك +  200جم حديد +  200. العناصر الصغرى: ُيضاف للفدان 7

 لتر ماء / فدان حسب مظهر نقصها 600يوريا / 
العقد . الرش ثالث مرات سنويًا الرشة األولى خالل مرحلة تفتح العيون حتى بداية التزهير، و الثانية بعد 8

 أسبوع من الثانية  3 – 2أسبوع، والثالثة بعد حوالي من  2 – 1بمدة تتراوح من 

 
41,7 
 
31,7 
 
31,7 
20,0 
 
75,0 
20,0 
70,0 
 
50,0 

 
0,25 
 
0,35 
 
0,55 
0,5 
 
0,15 
0,2 
0,25 
 
0,55 

 
0,415** 
 
0,444** 
 
0,578** 
0,620** 
 

-0,29 
0,372** 
0,185 
 
0,448** 
 

 
S 
 
S 
 
S 
R 
 
R 
R 
R 
 
S 

 
 ري الكرمات الكبيرة المثمرة

 ريات خالل الموسم 10 – 9عدد الريات: من  .1
 . ميعاد وطريقة الرية األولى: رية غزيرة مع بداية موسم النمو وقبل تفتح العيون 2
 من العدد الكلي للعيون  %40 – 30. ميعاد وطريقة الرية الثانية: رية خفيفة جدًا عند تفتح 3
ذا دعت الحاجة للري فيكون على الحامي آخر النهار. يتم وقف الري 4  نهائيًا خالل فترة التزهير وا 

 
71,7 
86,7 
36,7 
98,3 

 
0,3 
0,25 
0,55 
0,05 

 
0,413** 
0,485** 
0,547** 
0,66 

 
S 
S 
S 
R 
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 ( . 60( : تحليل بنود المعرفة الزراعية لمحصول العنب الرومى ) ن=3تابع جدول )
 P DI pbir S/R البنــــــــــود

 يوم من بعد العقد حتى بدء ليونة الحبات 15. ُتروى الكرمات رية كل 5
 أسابيع 4 – 3الري قبل الجمع بحوالي . وقف 6
 . ال ُتروى الكرمات خالل فترة جمع المحصول على أن ُتروى رية أو ريتان بعد نهاية الجمع 7

73,3 
65,0 
73,3 

0,4 
0,3 
0,4 

0,511** 
0,267** 
0,382** 

S 
S 
S 

 العزيق 
 العزقة الرئيسة الشتويةعزقات خربشة خالل موسم النمو بخالف  3 – 2. عدد العزقات: من 1
 . ميعاد وقف العزيق: أثناء فترة التزهير أو بعد تلون الحبات حتى اإلنتهاء من جمع المحصول2

 
53,3 
95,0 

 
0,4 
0,1 

 
0,484** 
0,276** 

 
S 
R 

 التقليم الصيفى 
 . إزالة السرطانات أول بأول1
 . إزالة األفرخ الخضرية النامية في أماكن غير مرغوب فيها2
 نموات جانبية إلنتاجسم  100 – 80. تطويش القمة النامية لألفرخ عندما يصل طولها من 3
 سم 30 – 25. تطويش النموات الجانبية الناتجة عندما يصل طولها حوالي 4
 . إزالة األوراق أسفل العناقيد مع ترك الورقة المقابلة للعنقود وذلك بعد العقد5

 
83,3 
58,3 
80,0 
63,3 
73,3 

 
0,35 
0,6 
0,1 
0,4 
0,35 

 
0,384** 
0,617** 
0,168 
0,468** 
0,449** 

 
S 
S 
R 
S 
S 

 المكافحة الزراعية والكيماوية :
زالة الحشائش1  . االهتمام بالتقليم والخدمة الجيدة وا 
 . تنظيم التسميد اآلزوتي لتجنب الزيادة في النمو الخضري 2
 . تنظيم التسميد البوتاسي3
 األوراق القاعدية الموجودة على جذوع الكرمات. إزالة 4
جراء عملية التطويش5  . إزالة األوراق الموجودة حول العناقيد عند دخول الثمار مرحلة النضج وا 
 / فدان عند ظهور أول تزهير 3سم 100. استخدام منظم النمو الكولتار بمعدل 6
 . عدم زراعة محاصيل مؤقتة بين الكرمات7
 المصابة وجمعها وجمع األوراق المتساقطة على التربة وحرقها خارج المزرعة. تقليم األفرع 8
 . عدم نقل سماد عضوي ملوث بالنيماتودا9

. زراعة بعض المحاصيل الطاردة أو القاتلة للنيماتودا مثل الثوم أو بعض نباتات الزينة أو النباتات 10
 الطبية بجوار خطوط العنب ثم قلبها في التربة

أو اتش سلفر  WG %80خشب بالكبريت الميكروني أو سولجرين الرش : للبياض الدقيقيوقائي . 11
80% WP  80أو ميكرونايت% WP  50لتر ماء بالتبادل مع الكاراثين  100جم/  250بمعدل% 

 لتر ماء  100جم/  80بمعدل  %18,5لتر ماء أو الكاراثين بودر  100 /3سم 35سائل بمعدل 
اخ العيون وُيكرر الرش بعد تفتح العيون ووصول طول النموات الخضرية الحديثة . يبدأ الرش عند انتف12

 أيام 10أو  7سم بمعدل رشة كل  25 – 15من 
بيليز لتر ماء أو  100 /3سم 35رش الكرمات بمبيد سيسثتين بمعدل : عالجي للبياض الدقيقي. 13

38% WG  40لتر ماء أو بانش  100جم/  50بمعدل% EC  لتر ماء أو  100 /3سم 3بمعدل
 100جم/  75بمعدل  WP %50لتر ماء أو بندازين  100جم/  80بمعدل  WP %70توبسين إم 

 لتر ماء  100 /3سم 70بمعدل  EC %25لتر ماء أو نمرود 
يكون البشبوري على هيئة شمسية يوم و  15يبدأ الرش عند ظهور اإلصابة وُيكرر بمعدل رشة كل . 14

 وبأقل ضغط ممكن
لتر ماء أو أكروبات  100جم /  250بمعدل  WG %84رش أوكسي كب : وقائي للبياض الزغبي. 15

بمعدل  WP %69لتر ماء أو أكروبات مانكوزيب  100جم/  200بمعدل  WG %69مانكوزيب 
 لتر ماء 100جم/  150بمعدل  WP %73,2لتر ماء أو أكروبات نحاس  100جم/  250

 يوم 15يبدأ الرش من بداية شهر مايو ثالث رشات بين كل رشة واألخرى . 16
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 ( . 60( : تحليل بنود المعرفة الزراعية لمحصول العنب الرومى ) ن=3تابع جدول )
 P DI pbir S/R البنــــــــــود

لتر ماء بالتبادل مع  100جم/  150بمعدل  WP %50رش ريدوميل بلس : للبياض الزغبيعالجي . 17
 يوم 15لتر ماء مرة كل  100جم/  250بمعدل  WP %80أنادول 

أو  WG %38لتر ماء أو بيليز  100جم/ 150بمعدل  WP %50رش روفرال : وقائي ألعفان الثمار. 18
 WP %20لتر ماء أو مايستك  100جم/  50بمعدل  SC %50أو تيلدور  WG %62,5سويتش 
 لتر ماء 100جم/  30بمعدل 

 يوم 30 –15. يتم الرش مرتان األولى عند دخول الثمار مرحلة النضج والثانية بعدها بحوالي من 19
 2000لتر ماء/ فدان أو كوسيد  600لتر/  3بمعدل  %24رش فايديت سائل : عالجي للنيماتودا. 20

53,8% DF  كجم/ فدان حول  40بمعدل  %10لتر ماء أو نثر موكاب محبب  100جم/  180بمعدل
 الكرمات وفي منطقة انتشار الجذور وذلك قبل الرية األولى على أن يتم الري بعد المعاملة مباشرةً 
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 عالمات النضج 
 . تحول لون الثمار إلى اللون األحمر المميز للصنف1
 . المذاق الحلو في الحبات الطرفية من العنقود2
 . زيادة نسبة السكر ونقص نسبة الحموضة3
 األخضر الغامق إلى البني الفاتح أو األصفر. تحول لون حامل العنقود من 4

 
83,3 
31,7 
70,0 
35,0 
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0,381** 
0,576** 
0,305* 
0,591** 
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 جمع وتعبئة المحصول 
 . ُتجمع الثمار في الصباح الباكر بعد تطاير الندى1
 . ُيستخدم مقص التقليم في قطف العنقود2
 العنق بإحدى األيدي ثم القطف باليد األخرى . مسك العنقود من 3
 كجم 10 – 8. ُتوضع العناقيد في أسبتة أو صناديق تسع حوالي 4
 . ُتنقل العناقيد إلى مكان ظليل ليتم تعبئتها في الصناديق5
 كجم 25. توضع العناقيد في صناديق تسع حوالي 6
فراش لين للعناقيد وحتى ال تصاب العناقيد . وضع طبقة من الورق المقوى في قاع وجوانب الصندوق تعمل ك7

 بخدوش
 . ُتفصل الحبات التالفة والخضراء والجافة8
 . ُتوضع العناقيد في قاع الصندوق بترتيب منتظم9

 . يتم ملئ الفراغات بين العناقيد بعناقيد صغيرة10
وبذلك يصبح سطح . يتم ثني حوامل العناقيد السطحية لتتجه إلى أسفل فال تظهر على سطح الصندوق 11

 الصندوق مستوياً 
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 .  0,01معنوى عند  **،  0,05معنوى عند  *. النهائي= مستبعدة من المقياس  R، النهائي= ضمن المقياس  Sالمصدر: استمارات االستبيان. 
ثانيًا: المستوى المعرفى للمبحوثين بالتوصيات اإلرشادية 

 لمحصول العنب الرومى األحمر 
( إلى أن درجة معرفة 4تشير النتائج الواردة بالجدول )

المبحوثين بالبنود المكونة لمقياس المعارف الخاص بالتوصيات 
درجة  73اإلرشادية لمحصول العنب الرومى األحمر تراوح ما بين 

التسميد، ويمكن ترتيب عملية درجة فى  43، وعملية الري فى 
ياس على النحو التالى: العمليات الزراعية تصاعديًا وفقا للمق

درجة(،  51درجة(، ومعرفة عالمات النضج ) 43التسميد )
درجة(،  52العزيق والمكافحة )كل من والمعارف المتعلقة ب

درجة(، والمعارف  55والمعارف المتعلقة بالخدمة الشتوية )
كل من درجة(، والمعارف المتعلقة ب 63) الشتوي المتعلقة بالتقليم 

درجة(، والمعارف  71جمع وتعبئة المحصول )التقليم الصيفى و 
 درجة(.  73المتعلقة بالرى )

وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن درجات معرفة  
المبحوثين بالتوصيات اإلرشادية لمحصول العنب الرومى األحمر 

درجة فى أية  75كانت منخفضة إلى متوسطة حيث لم تتجاوز 
ى القائمين على الجهاز التسع، لذا يجب عل العملياتمن  عملية

اإلرشادى االهتمام بتنمية معارف الزراع من خالل األنشطة 
اإلرشادية المختلفة مع التركيز على عمليات التسميد، وعالمات 

 النضج، والعزيق والمكافحة الزراعية والكيماوية. 
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 (.215ين بالتوصيات اإلرشادية لمحصول العنب الرومى األحمر )ن=(: المستوى المعرفى للمبحوث4جدول )
 100× مستوى المعرفة  عدد البنود المعرفية   متوسط درجة المعرفة البنود

 التقليم الشتوي 
 الخدمة الشتوية 

 التسميد
 الري 
 العزيق

 التقليم الصيفى 
 المكافحة الزراعية والكيماوية 

 عالمات النضج
 المحصولجمع وتعبئة 

 اإلجمالي 

3,13 
2,76 
1,73 
4,41 
0,52 
2,83 
8,38 
1,54 
6,4 

31,7 

5 
5 
4 
6 
1 
4 
16 
3 
9 
53 

0,63 
0,55 
0,43 
0,73 
0,52 
0,71 
0,52 
0,51 
0,71 
0,60 

63 
55 
43 
73 
52 
71 
52 
51 
71 
60 

 جمعت وحسبت من خالل استمارات االستبيان. 

 
 ( : درجة معرفة المبحوثين بالتوصيات اإلرشادية لمحصول العنب الرومى األحمر1شكل )

متغيراتهم بين المعرفى للمبحوثين و ثالثًا: العالقة بين المستوى 
  المدروسة المستقلة

( إلى وجود عالقة  5تشير البيانات الواردة بالجدول ) 
بين معرفة المبحوثين  0,01معنوية موجبة عند مستوى معنوية 

بالتوصيات اإلرشادية لمحصول العنب الرومى األحمر وبين كل 
نتاج الفدان ، وصافى  من مستوى التعليم ، والحيازة الزراعية ، وا 

ود عالقة معنوية عكسية بين الدخل من الفدان، بينما تشير إلى وج

معرفة المبحوثين بتلك التوصيات وبين كل من عدد أفراد األسرة 
، وعدد أفراد األسرة العاملين بالزراعة 0,05عند مستوى معنوية 
  . 0,01عند مستوى معنوية 

وتدل النتائج على أهمية عنصر المعرفة الزراعية لزيادة 
زيادة إنتاج الفدان وصافى اإلنتاج الزراعى حيث ارتبطت المعرفة ب

 من محصول العنب الرومى األحمر. المزرعيالدخل 

( : معامالت ارتباط الرتب سبيرمان وكندال بين معرفة المبحوثين بالتوصيات اإلرشادية لمحصول العنب الرومى األحمر وبين 5جدول )
 المدروسةمتغيراتهم المستقلة 

 معامل ارتباط الرتب كندال معامل ارتباط الرتب سبيرمان الخصائص
 0,058 - 0,041 - السن -

 **0,458 **0,342 مستوى التعليم -

 *0,162 - *0,120 - عدد أفراد األسرة -

 **0,356 - **0,261 - أفراد األسرة العاملين بالزراعة -

 **0,189 **0,138 الحيازة الزراعية  -

 0,085 0,059 المساحة المنزرعة بالعنب -

 **0,543 0,394 إنتاج الفدان من العنب -

 **0,268 **0,187 صافى الدخل للفدان -

 0.01معنوى عند مستوى **   0.05معنوى عند مستوى *

71

5152

71

52

73

43

55
63

جمع وتعبئة 
المحصول

المكافحة عالمات النضج
الزراعية 
والكيماوية 

وىالتقليم الشتة الخدمة الشتويالتسميدالرى العزيقفى التقليم الصي
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 توصيات البحث
بناًء على النتائج التى تم التوصل إليها من خالل البحث 

 يمكن الخروج بالتوصيات التالية:
استخدام المقياس المقترح لقياس المعارف الزراعية لزراع  -1

 محصول العنب الرومى األحمر فى مناطق مختلفة. 
االهتمام بتنمية معارف الزراع فيما يتعلق بمحصول العنب  -2

الرومى األحمر بصفة عامة مع التركيز على عمليات 
التسميد، وعالمات النضج، والعزيق والمكافحة الزراعية 

 اوية. والكيم
من عناصر  رئيسياالهتمام بعنصر المعرفة الزراعية كعنصر  -3

نتاج الفدان من المحصول إبزيادة  اإلنتاج حيث ارتبط معنوياً 
 وصافى الربح المحقق.  

 المراجع
(: تأثير بعض 2009أبوزيد ، إيمان عبدالحكيم عبدهللا )

والمحصول وخصائص  الخضري المعامالت الزراعية على النمو 
األحمر، رسالة ماجستير ،  والروميسيدلس  الروبيثمار العنب 

 كلية الزارعة جامعة أسيوط . 
(: النشرة 2018الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )

السنوية إلحصاءات المساحات المحصولية واإلنتاج النباتي عام 
 ، مصر.2015/2016

 بيومي، ومحمد أحمد عبدالعاطي جلبى ، على عبدالرازق، والسيد
(: نظرية علم االجتماع، دار المعرفة الجامعية، 2002)

 . اإلسكندرية
(: المستوى المعرفى للعاملين 2012، نيلوفر أحمد على )يجهرم

الزراعيين فى مجال المحافظة على النباتات البرية فى مملكة 
 .البحرين، رسالة دكتوراه، كلية الزراعة ، جامعة القاهرة

على، وعبدالجواد، عبدالهادى محمد، وغزى، رباب  يحيزهران ، 
دراسة كفاءة المراكز : (2017ربيع، والشيماء عبدهللا خميس ) 

البحثية فى إنتاج المعرفة الزراعية بالتطبيق على محافظة الدقهلية، 
واالقتصادية ، جامعة المنصورة، العدد  االجتماعيةمجلة العلوم 

 .  717- 711( ، ص ص 8)
معلومات وممارسات زراع  :(2009يونس ) حفني، محمد يعبدالنب

الطماطم المشاركين بالمدارس الحقلية بمحافظة الفيوم فيما يتعلق 
بالمكافحة المتكاملة لآلفات وعالقة كل منها ببعض المتغيرات، 

 رسالة ماجستير، كلية الزراعة ، جامعة القاهرة. 
(: معارف 2011عطا ، رضوة ماهر محمد سيد أحمد ) 

وممارسات النساء الريفيات فى مجال إنتاج وتداول محصول 
الطماطم بقرية منشأة الجمال بمحافظة الفيوم، رسالة ماجستير، 

 كلية الزراعة، جامعة القاهرة.

(: دراسة 2013محمود، ممدوح السيد، وكمال سالمة عرفات )
لوم اقتصادية إلنتاج محصول العنب بمحافظة المنيا، مجلة الع

االقتصادية واالجتماعية الزراعية، كلية الزراعة، جامعة المنصورة، 
 .(، المنصورة، مصر7(، العدد )4المجلد )
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to construct a knowledge test to measure the knowledge level of farmers 

about extension recommendation of roomy red grape crop. The different steps followed in knowledge test development 

are as follows: Item collection, Jury opinion, item analysis, Reliability, and Validity. 

The primary scale was presented to a group of experts (27 experts) in the field of fruit and plant protection, 10 

items were excluded based on expert opinion.  

To analyze the initial scale items, three main indicators were used: difficulty index, discrimination index, and 

internal coefficient. 19 items were excluded from the scale based on the results of the three indicators. The three 

indicators were applied to a sample of farmers (60 respondents). The final scale of agricultural knowledge relating to 

red grape practices has been reached and consists of 53 items. 

The final scale was used to measure farmers' knowledge of the extension recommendations for roomy red 

grape in Minia governorate, the scale was applied to a sample of 215 Samlout farmers. 

Data were collected by means of personal interview using a questionnaire prepared for this purpose.  

Percentages, and rank order correlation coefficients were used for data processing and analysis using Excel and SPSS 

programs.  

  The results of the field research indicate a low degree of knowledge of the respondents to the recommendations 

of the roomy red grape crop, especially the agricultural processes of fertilization, maturity, hoeing, and agricultural -

chemical control. It also indicates a significant correlation between the respondents' knowledge of these 

recommendations and their independent characteristics. 

Keywords: Knowledge, Measuring, Extension, Recommendations.    
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